
Move/5000 F
YazarkasaPOS

EFT POS Özellikli 
Seyyar Yazarkasa

● EFTPOS pazarının lideri Ingenico’dan Tetra işletim   
 sistemi ile gelişmiş teknolojisi ve yüksek güvenlik   
 standardıyla yepyeni bir ürün.

● Sadece 420 gram ağırlığı ile seyyar kullanım
 için mükemmel seçenek. 

● İdeal boyutu ve ergonomisi ile kolay kavranır
 ve rahatça taşınır.

● Geniş dokunmatik renkli ekranı ve ergonomik
 tuş takımı ile kullanım kolaylığı. 

● Düşmelere, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı.

● Üstün pil performansı ile yoğun saha kullanımlarında   
 dahi yüksek verimlilik sağlar. 

● Restoran, paket servis ve daha birçok 
 uygulama ile iş yeri dostu. 

● 4G/3G/2G ve ethernet bağlantıları
 ile geniş iletişim seçeneği.

● Ortak POS kullanımına uygun.

● Temassız ödeme dahil tüm ödeme türlerini destekler.

● Katma değerli servisler ve raporlama
 seçenekleriyle iş yerlerine kolaylık sağlar.
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Telium Tetra OS



Üstün Güvenlik
EFT POS pazarının lideri Ingenico’nun en son ürünü Move/5000 F 
YazarkasaPOS Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) onaylıdır.  EMV Level
1, 2 ve PCI PTS 5.x serti�kaları ile iş yerleri ve tüketiciler için güvenle 
işlem yapma imkanı sunar. TÜBİTAK kriterlerine uygun güvenli 
haberleşme sayesinde, bankalar ve GİB ile güvenli veri iletimi sağlar. 
Elektronik ve mekanik mühür ile güvenli alanlara yetkisiz erişimi 
engeller.

Tüm Ödeme Türleri Tek Cihazda
Ödeme türlerinin tümünü destekleyen Move/5000 F YazarkasaPOS ile 
akıllı kart, manyetik kart, EMV Chip&Pin, temassız ödeme ve QR ile 
ödeme yapabilirsiniz. Kart ve cep telefonu üzerinden NFC ödemelerini 
destekleyen temassız EMV ödeme seçeneği, MasterCard PayPass ve Visa 
PayWave tarafından onaylanmıştır.

Seyyar Kullanım İçin Birebir
Kullanıcı dostu dizaynı ve ergonomisi ile seyyar kullanım için mükemmel 
seçenek olan Move/5000 F, kusursuz kavrayış deneyimi için ideal 
boyutlarda tasarlanmıştır. Sadece 420 gram ağırlığı ile kolayca 
taşınabilir. Move/5000 F YazarkasaPOS renkli, geniş ve dokunmatik 
ekranı ve kısa yol tuşları ile kullanıcı dostudur. Müşteri yüzünde yer alan 
ekran ile tüketiciler satış tutarını rahatça görebilir. Opsiyonel para 
çekmecesi özelliğiyle masaüstünde de rahatlıkla kullanılabilir. 

Maksimum Dayanıklılık
Sahada yoğun kullanım koşullarına uygun ve dayanıklı olarak geliştirilmiştir. 
Sağlam dokunmatik ekran uzun süreli kullanımlarda bile aynı verimlilikte 
çalışmaya devam eder. -10 /+45 derece çalışma aralığı sayesinde Türkiye’nin her 
yerinde aynı performansı gösterir. Düşmelere dayanıklılığı testlerle kanıtlanmıştır. 
1.2 metre yükseklikten düşme testi olan MIL-STD 810F serti�kasına sahiptir. 

Benzersiz Hız, Üstün Performans
Saniyede 30 satır yazabilen termal yazıcı ile benzerlerinden hızlıdır.
Özel tasarım uzun ömürlü pili sayesinde seyyar kullanıma uygundur, yoğun 
günlerde bile yarı yolda bırakmaz. 10 yıl kapasiteli mali hafıza ve 3 milyon satır 
kapasiteli EKÜ ile uzun ömürlüdür. Özelleştirilebilir kısım tuşları sayesinde
hızlı ve hatasız kullanım sağlar.

Kesintisiz Haberleşme
4G/3G/2G iletişime ek olarak ethernet özelliği sayesinde kesintisiz haberleşme 
imkanı sunar. Kablo takılıp çıkarılmasına son veren özel tasarım şarj ünitesi 
sayesinde kullanımda pratiklik sağlar.

Fonksiyonel Seçenekler
Opsiyonel barkod okuyucu ve opsiyonel GPS özellikleri sayesinde saha satış, 
konum belirleme ve stok yönetimi projelerinde konumlandırılır.

Yaygın Servis Ağı ve Saha Desteği
Ingenico, yaygın servis ağı ile kurulum, bakım-onarım, arıza durumlarında iş 
yerlerine destek sunmaktadır.

Move/5000 F YazarkasaPOS
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Move/5000 F Özellikler

İşlemci 32 bit - ARM Cortex A 

Hafıza Micro SD kart okuyucu (32 GB)

SAM 2

SIM 1

Kart Okuyucu Temassız

 Akıllı kart okuyucu

 Manyetik kart

Ekran HVGA - 320x480 piksel (Kapasitif, dokunmatik, renkli ekran)

Müşteri Ekranı 1x16 karakter ekran

Kablosuz İletişim 4G/3G/2G (backup)

Kablolu İletişim Ethernet, 1 micro USB (Host & Slave)

İletişim ve Şarj Ünitesi İletişim ve Şarj Ünitesi: 12V - 2.5A   Ethernet   Çekmece portu

Klavye 4x4 tuş takımı & sanal klavye (Q klavye)

Video / Ses Evet/Hayır

Termal Yazıcı 30 satır/saniye

Güç Kaynağı  İletişim ve Şarj Ünitesi: 12V - 2.5A

Pil Li-Ion 2900 mA/h

Boyut & Ağırlık 194,4 x 91,1 x 65,85 mm - 420 g

Ortam Özellikleri 1.2 m'den düşmelere dayanıklı

 Çalışma aralığı: -10°C - +45°C 

 Saklama koşulları: -20°C - +55°C 

 Nem: 85% HR +45°C

Güvenlik PCI - PTS 5.x

 EMV Level 1& 2

 Mastercard Paypass

 Visa Payvawe

 GİB, TÜBİTAK

Barkod Okuyucu Opsiyonel (1D/2D)

GPS Opsiyonel

Para Çekmecesi Opsiyonel

Taşıma Çantası Opsiyonel

EKÜ Hafıza Kapasitesi 3 milyon satır (12 milyon satır opsiyonel)

Mali Hafıza 10 yıl

PLU Sayısı 100 bin PLU


